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ČLANICAM SZS 
 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 113/14, ki zajema: 
 
1. Predsedstvo, 
2. Elvira Valant imenovana v ISSF Running Target Committee, 
3. Kandidati za OI Rio 2016, 
4. Komisija tekmovalcev SZS, 
5. Komisija za puško šibrenico SZS, 
6. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS, 
7. Letni program športa na lokalni ravni - velikost vadbenih skupin, 
8. Nacionalna športna kartica, 
9. Letni načrt sodelovanja s SV v letu 2015, 
10. E-prijava na tekmovanja SZS, 
11. Donacija 0,5% dohodnine, 
12. Priprava EP Maribor 2015, 
13. Nov WADA Svetovni protidopinški kodeks, 
14. Razno. 
 
1. Predsedstvo 
je na svojih zadnjih štirih sejah v novembru in decembru obravnavalo in sprejelo sledeče: 
- Koledarja tekmovanj SZS v letu 2015 sta priložena in objavljena na spletni strani SZS: 
http://www.strelska-zveza.si/index.php/koledar  
 
- Programi vodij reprezentanc Andreje Vlah in Nikolaja Mejaša za leto 2015. ( http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-vodij-reprezentanc-za-leto-2015 ). 
 
- Norme za DP 2015 za zračno, MK in VK orožje (http://www.strelska-zveza.si/index.php/norme ), 
norme za puško šibrenico ostajajo v letu 2015 nespremenjene. 
 
- nov Pravilnik o državnem tekmovanju veteranov je objavljen na: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnem_tekmovanju_veteranov.pdf  
 
- nov Pravilnik o državnih rekordih je objavljen na: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_rekordih.pdf  
 
Ob tem je predsedstvo obravnavalo še poročilo o realizaciji programa reprezentanc v letu 2014 in 
vodjem reprezentanc izreklo priznanje za dosežene rezultate; se seznanilo s kvartalnim poročilom o 
poslovanju SZS do meseca novembra 2014; imenovalo je delegate in kandidate za volilni zasedanji 
skupščin ISSF in OKS-ZŠZ; sprejelo je predlog nagrajencev in opravilo pripravo za 34. razglasitev 
najboljših strelcev leta 2014; imenovalo je predstavnika v organizacijski odbor za pripravo 21. 
Mednarodnega tekmovanja Ruše 2014; podprlo je pripravo projekta Zavoda za šport Brežice za 
pridobitev licence regijskega strelskega športnega centra za Posavje v skladu z razpisom za 
nacionalne panožne športne centre; sprejelo je Finančni načrt SZS in reprezentanc za leto 2015 ter 
oddalo vlogo na javni razpis FŠO za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2015.  
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2. Elvira Valant imenovana v ISSF Running Target Committee 
Na volilnem zasedanju skupščine ISSF (http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=2214 ), ki je 
potekala v začetku meseca decembra v Münchnu, je nov predsedniški mandat dobil zdajšnji 
predsednik Mehičan Olegario Vazquez Rana. Veliko potrditev uspešnega strokovnega dela pa smo 
prejeli tudi slovenski strelci, saj je bila naša izkušena mednarodna sodnica Elvira Valant izvoljena v 
ISSF komite za premikajoče se tarče, za kar ji iskreno čestitamo in želimo uspešno delo v 
mednarodnih strelskih vodah! http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/300-elvira-valant-
izvoljena-v-komisijo-issf-za-premikajoce-se-tarce  
 
3. Kandidati za OI Rio 2016 
Na predlog NPŠZ in v skladu s kriteriji OKS za Rio 2016 (http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-vodij-reprezentanc-za-leto-2015 ) so bili v 
začetku meseca imenovani prvi olimpijski kandidati in med njimi tudi pet strelcev. Lista kandidatov. 
 
4. Komisija tekmovalcev SZS 
Se je konstituirala na svoji ustanovni seji 5.11.2014. Sestavljena je iz šestih tekmovalcev, za njenega 
predsednika je bil izvoljen Peter Tkalec (http://www.strelska-zveza.si/index.php/predstavitev-zveze ). 
V prilogi vam pošiljamo obvestilo Komisije in obenem poziv k skupnemu sooblikovanju predlogov za 
razvoj tekmovalnega sistema SZS.  
 
5. Komisija za puško šibrenico SZS 
Trap članice SZS z zapisnikom iz zadnje seje seznanja z obravnavano tematiko na svoji 9. seji in 
objavlja razpis za organizatorje tekmovanj SZS s puško šibrenico za leto 2015. Vse zainteresirane 
članice naj svoje kandidature posredujejo po e-pošti na SZS najkasneje do 31.1.2015. Do tega datuma 
je treba obvezno poslati prijavo za državno ligo trap v letu 2015, pred tem pa opraviti še postopek 
registracije svojih tekmovalcev, zato komisija trap društva poziva k pravočasni pripravi 
dokumentacije. 
 
6. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS 
Je zasedala na svoji 9. in 10. seji ter sprejela: 
- nove državne rekorde (seznama sta v prilogi) in jih objavila na spletni strani SZS: 
http://www.strelska-zveza.si/index.php/rekordi  ; 
 
- obravnavala je poročili delegiranih sodnikov in komisarja državnih lig o izvedbi 1. in 2. turnirja ter 
mednarodnega tekmovanja v Hočah in organizatorjem tekmovanj izrekla pohvalo; 
 
- opravila izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v drugi polovici sezone 2014/15 in 
izvedbo 24. DP z zračnim orožjem dodelila SD Slovenske Konjice, ki bo tekmovanje izvedlo v veliki 
športni dvorani na Rogli zadnji konec tedna v marcu; 
 
- pripravila je osnutek novega pravilnika o državnih rekordih in pravilnika o državnem tekmovanju 
veteranov, ga skupaj s strokovnim svetom uskladila, in posredovala predsedstvu v sprejem; 
 
- pripravila je predlog koledarja tekmovanj in norm za DP v letu 2015; 
 
- odprla je prvo razpravo o izhodiščih za zbiranje predlogov za spremembe Pravilnika o DP v RS, zato 
poziva vse članice SZS in jih prosi za posredovanje idej in predlogov.  
 
7. Letni program športa na lokalni ravni - velikost vadbenih skupin SZS 
Na strokovnem posvetu OKS v Zrečah smo bili informirani, da se pripravlja model pravilnika o merilih 
za sofinanciranje športa na lokalni ravni. Slednji je ključen dokument za financiranje letnega 
programa vseh strelskih društev, zato vse članice SZS pozivamo, da se dejavno vključijo v javne 
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razprave in s svojimi predlogi sodelujejo pri sooblikovanju športne politike, z ustreznimi strokovnimi 
izhodišči strelstvu v prid, na lokalni ravni. Pri tem velja kot ključno izpostaviti, da je velikost vadbenih 
skupin za vse starostne selekcije in discipline v strelstvu določena na 6 oseb! Občinski pravilniki, ki 
tega, za razvoj in financiranje strelskega športa, ključnega kriterija ne upoštevajo, so zreli za 
prilagoditev in spremembo, zato se je že v fazi priprave osnutka pravilnika treba ustrezno odzvati in 
poskrbeti za predloge, ki bodo ustrezno vrednotili strelsko trenažno dejavnost, predvsem njeno 
najbolj množično mladinsko vadbo.  
V pripravi je tudi nov Zakon o športu. 
 
8. Nacionalna športna kartica 
Na oktobrskem strokovnem posvetu OKS-ZŠZ je bil predstavljen tudi projekt Nacionalne športne 
kartice ( http://www.olympic.si/uploads/media/3._5b_-
_PRAVILNIK_O_SPORTNI_KARTICI_v30.9.2014.pdf ). Slednji postavlja projekt OLK - Olimpijske 
licenčne kartice na stranski tir, zaradi česar pozivamo vsa društva da ne naročajo izkaznic kot smo bili 
pozvani s strani OKS. V prilogi vas seznanjamo s predstavitvijo tega projekta in s predlogom 
pravilnika, ki bo urejal to področje (http://www.olympic.si/uploads/media/3._5a_-_Projekt_NSK.pdf 
). 
 
9. Letni načrt sodelovanja s SV v letu 2015 
SZS je 10. decembra v Ajševici pri Novi Gorici s Slovensko vojsko slavnostno podpisala Letni načrt 
sodelovanja s SV v letu 2015. Slednji kot novost zajema tudi del programa naših članic, ki koristijo 
vojaške objekte in strelišča, te so: SD Škofja Loka, SD Preddvor, Klub praktičnega streljanja Burja 
Pivka, SD Kopačevina Škofja Loka Trata ter SD praktičnega streljanja Slovenska Bistrica. Vsebina 
sodelovanja med obema podpisnicama zajema predvsem aktivnosti v povezavi s pripravo EP v 
streljanju Maribor 2015, usposabljanje pripadnikov SV za inštruktorje in sodnike, pomoč pri 
organiziranju in izvajanju vadbe in strelskih tekmovanj, promocijske aktivnosti obeh partnerjev ter 
izvedbo priprav in tekmovanj profesionalnih pripadnikov športne enote-vrhunskih strelcev SV. Letni 
načrt sodelovanja je z načelnikom Generalštaba SV dr. Andrejem Ostermanom podpisal predsednik 
Strokovnega sveta in član Predsedstva SZS Henrik Valentinčič. http://www.slovenskavojska.si/odnosi-
z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-uspesno-sodeluje-z-organizacijami-
zvezami-in-drustvi-pomembnimi-za-obrambni-sis/  
 
10. E-prijava na tekmovanja SZS 
V letu 2015 bo SZS pripravila spletno aplikacijo za e-prijavo na tekmovanja. Testna ePrijava bo odprta 
že za 4. turnir ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem v januarju 2015, zato boste zaprošeni svoje 
tekmovalce prijaviti na oba načina, s posredovanjem obrazca in s spletno prijavo. V kolikor bo 
ePrijava uspešno prestala testiranje se bo registrirane tekmovalce na tekmovanja SZS lahko prijavilo 
oz. odjavilo do konca razpisnega roka samo še preko te ePrijave. V kratkem boste na svoje uradne e-
poštne naslove društev dobili krajšo informacijo z navodili in geslom za vstop. 
 
11. Donacija 0,5% dohodnine 
Vabljeni k donaciji deleža prispevka iz dohodnine za SZS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/novice/161-namenite-05-odmerjene-dohodnine-strelski-zvezi-slovenije Priloženi 
obrazec oddajte na območnih izpostavah Davčne uprave (Finančne uprave) RS le še do 31.12.2014, za 
kar je ostala časa le še 3 delovne dneve. Za izkazano podporo se vam iskreno zahvaljujemo. 
 
12. Priprava EP Maribor 2015 
V preteklih dneh smo dokončali pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo Evropskega prvenstva 
Maribor 2015 in poslali vabila vsem evropskim državam pod okriljem ESC. Dokumentacija je 
objavljena in dostopna tudi na spletni strani SZS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/component/content/article/15-ostale-informacije/303-esc-european-
championship-mariborslovenia-2015-invitation  
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13. Nov WADA Svetovni protidopinški kodeks  
Za vse športnike in njihove trenerje: pošiljamo vam obvestilo o novem Svetovnem protidopinškem 
kodeksu, ki bo začel veljati s 1.1.2015, njegov namen pa je: 
zaščititi temeljno pravico športnikov, da sodelujejo v športu brez dopinga, ter s tem spodbujati 
zdravje, poštenost in enakopravnost športnikov po vsem svetu, ter zagotoviti enotne, usklajene in 
učinkovite protidopinške programe, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in odvračanje od 
dopinga, tako na mednarodni kot na nacionalni ravni.  
Za več informacij o kodeksu vas vabimo na spletno stran SLOADE: 
http://www.sloado.si/kategorija/kodeks-sportniki-2015 ter na spletno strani ISSF, zadnja številka ISSF 
news št. 6/2014 na strani 53  - http://www.issf-
sports.org/theissf/communication/theissfnews/issue.ashx?isueyear=2014&isuenumber=6#/53/     
Protidopinško poglavje pa vsebuje tudi dopolnjen ISSF pravilnik v poglavju ISSF Anti - Doping Rules - 
na strani 137:  http://www.issf-sports.org/documents/rules/2013/ISSFRuleBook2013-3rdPrint-
ENG.pdf 
 
14. Razno 
Strelca leta 2014 sta postala Živa Dvoršak in Robert Markoja: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/novice/305-ziva-dvorsak-in-robert-markoja-strelca-leta-2014  Vsem nagrajencem 
visokih priznanj SZS iskreno čestitamo! Video posnetek iz razglasitve je v pripravi in bo v kratkem 
objavljen na spletni strani SZS. Fotogalerija in TV prispevek pa je objavljen na: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta  
Posnetek SZS na You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=MoG0sOui_Jo ) 
 
S strani SD Lotrič Železniki ste nekateri 18. decembra prejeli povabilo v Google skupino STRELCI 
SLOVENIJE s sledečim obvestilom: 
Spoštovani strelci in strelke! 
Število članov, ki prejemate strelske novice se iz leta v leto veča. Letos je število doseglo tako 
količino, da imamo pogosto zablokirano pošto. Iz tega razloga sem ustvaril Google skupino Slovenski 
strelci, v katero vas prisrčno vabim. V roku nekaj mesecev bodo sporočila prihajala samo še iz te 
skupine in samo tistim, ki se bodo prijavili. E mail skupine je: strelci-slovenije@googlegroups.com . 
Prosim, če vabilo pošljeta tudi drugim slovenskim strelcem. 
Strelski pozdrav! Branko Košir 
Vabljeni, da se pridružite v skupino s klikom na povezavo, ki se nahaja v e-pošti iz tistega dne. 
 
 
Zaradi praznikov in letnih dopustov bo pisarna SZS 2. januarja 2015 zaprta. 
Vsem strelkam, strelcem in strelskim delavcem želimo vesele božične praznike ter zdravja, uspehov in 
zadovoljstva polno leto 2015! 
 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
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944-4          Ljubljana, 18. 11. 2014
Z A P I S N I K

9. seje komisije za puško šibrenico SZS, ki je potekala dne 29. 10. 2014 ob 17. uri, na strelišču v Ljubljani, 
Dolenjska cesta 11. Prisotni vsi člani komisije Savo Strmole, Franc Kolarič, Jože Kampuš in Sandi Rolih, 
vodja  reprezentance  Nikolaj  Mejaš  ter  sekretar  Simeon  Gönc.  Komisija  je  bila  sklepčna,  sejo  je  vodil 
predsednik Strmole.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 6., 7. in 8. seje,
2. Poročila iz obeh DP trap in dvojni trap,
3. Novi državni rekordi, 
4. Obravnava vloge SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota – nastop članice na DP,
5. Osnutek koledarja za leto 2015,
6. Poročilo o izvedbi programa reprezentanc 2014, osnutek programa 2015 (Mejaš), 
7. Pravilnik o DP veteranov – osnutek pripravi KPPS,
8. Pravilnik o državnih rekordih – osnutek pripravi KPPS,
9. Razno (seznanitev s projektom EP 2015, KOKP-Zapisnik volitev KT, vloga Kunšperk,...).

Člani soglasno potrdijo predlagani dnevni red.

1.
Člani pregledajo in soglasno potrdijo zapisnike 6., 7. in 8. seje.

2.
Člani obravnavajo poročili delegatov SZS iz obeh DP, Petra Goloba v trapu in Sava Strmoleta v dvojnem 
trapu. Peter Golob izpostavi, da v skladu s pravili člani žirije tekmovanja ne bi smeli biti istočasno tudi 
tekmovalci.  Člani  ugotavljajo,  da  so  discipline  s  puško šibrenico  kadrovsko podhranjene  s  strokovnimi 
delavci, zato ni  možno predvideti drugačne rešitve. Člani ugotavljajo, da sta bili obe tekmovanji izvedeni 
zelo kakovostno in izrekajo priznanje organizatorjem tekmovanj.

3.
Člani se seznanijo z listo novih državnih rekordov in po krajši obravnavi potrdijo štiri nove državne rekorde, 
ki so v celoti povzeti v prilogi tega zapisnika. Ti rekordi so: IDR – Reprezentanca člani trap s 355 zadetki, 
DR - Denis Vatovec člani dvojni trap s 115 zadetki, DR - Tilen  Kos Šturm mladinci dvojni trap z 89 zadetki 
ter DR – SD Vrhnika člani dvojni trap s 301 zadeto tarčo.

4.
Komisija obravnava vlogo SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota,  s  katero predlagatelj  daje pobudo za 
spremembo  Pravilnika  o  državnih  prvenstvih  Republike  Slovenije,  ki  bi  omogočila,  da  lahko  strelke 
nastopajo tudi v moški konkurenci, v kolikor ni pogojev za samostojno izpeljavo ženskih  kategorij na DP, 
saj imamo strelk v Sloveniji zelo malo. Člani se zavedajo namena pobude in zelo dobro poznajo okoliščine, o 
tej pobudi pa so neformalno že razpravljali pred izvedbo letošnjega DP. Člani ugotavljajo, da pravila OKS-
ZŠZ glede kategorizacije prepovedujejo mešanje kategorij po spolu in zaradi te okoliščine ni možno drugače 
urediti izpostavljene materije. Tekmovalka lahko nastopa na DP v moški konkurenci, vendar se njen dosežek 
vodi  izven konkurence.  Člani  komisije  na  koncu sklenejo,  da  v skladu z  obstoječimi  pravili,  ni  možno 
ugoditi dani pobudi, o čemer se obvesti predlagatelja.

5.
Člani  obravnavajo  izhodišča  za  pripravo strelskega  koledarja  s  puško šibrenico  za  leto  2015.  Po  krajši 
razpravi  uskladijo  termine,  upoštevajo  predloge  glede  organizacije  mednarodnih  tekmovanj  in  predlog 
koledarja pošljejo Strokovnemu svetu v nadaljno obravnavo.

6.
Predsedujoči besedo preda vodji reprezentance Nikolaju Mejašu, ki predstavi poročilo o izvedbi programa 
reprezentance s puško šibrenico v letu 2014, ki je priloženo. Z dodatnimi pojasnili pri posameznih točkah 
poda skupno oceno:  Kljub izenačenemu državnemu rekordu članska ekipa ni konkurenčna za pridobitev 
ekipnih mednarodnih razredov. Z vrnitvijo Denisa Vatovca in z njegovim hitrim dvigom forme se je povečala 
uspešnost  reprezentance  in  tudi  notranja  konkurenca.  Mladinca  sta  pokazala  napredek  na  tehničnem 
področju, taktično in mentalno sta še prešibka za resne dosežke. Prijetno nas je presenetila vrnitev Jasmine 



Maček, ki je napredovala tako tehnično kot mentalno in osvojila mednarodni razred.

V nadaljevanju vodja reprezentance Mejaš predstavi še izhodišča za oblikovanje programa reprezentance za 
leto 2015. Pojasni,  da bodo prioritete sledeče: 1. optimalna priprava olimpijskega kandidata za osvojitev 
kvote, 2. priprava reprezentance za EP in 3. dolgoročni razvoj mladincev. Fokus bo na ožanju reprezentance, 
olimpijski kandidat Maček bo prioriteta, tudi financiranje se oža. Ker bo EP potekalo v SCG si želi ključe od 
strelišča-bunkerja in možnost neovirane uporabe dveh strelišč čez celotno sezono za reprezentanco. Program 
je ambiciozno zastavljen, upa da bo vsebini lahko sledilo tudi financiranje.
Člani komisije izpostavijo vprašanje ali bi bilo možno zastaviti tudi plan reprezentance za dvojni trap v oziru 
na domače EP? Vodja reprezentance pritrdi in pojasni, da je to smiselno narediti za razvoj te discipline. 
Reprezentanca bo izbrana na osnovi treh GP tekmovanj na Pragerskem, s tem, da se bo za izbor upoštevalo 
dva najboljša rezultata. SZS bo tem reprezentantom zagotavljala samo kritje stroškov za prijavnino na EP. 
Osnutek strelskega plana in programa reprezentance za leto 2015 je priložen. Program zajema opredelitev 
izhodišč, usmeritve, tekmovanja, priprave, sestave in izbora reprezentance ter opredelitev ciljev.

7.
Sekretar članom pojasni, da bo šlo prilagajanje pravilnika o državnem prvenstvu veteranov v smeri priprave 
prvega SZS pravilnika, ki bo usmerjen v t.i. skupino športa za vse, kot ga propagira OKS in se bo po novem 
imenoval  Pravilnik  o  državnem  tekmovanju  veteranov.  Izhodišče  pri  spreminjanju  pravilnika  je  večja 
liberalizaciji pravil. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS pripravlja osnutek pravilnika, vendar ga do 
seje  še  ni  izdelala.  Pravilnik  bo  naknadno  posredovan  KPŠ  v  obravnavo  v  fazi  medkomisijskega 
usklajevanja, ko bo treba nanj dati morebitne pripombe. Člani se zavzamejo za tekmovanja vseh veteranskih 
kategorij v trapu na 75 tarč.

8.
Sekretar članom pojasni, da je v pripravi tudi nov pravilnik o državnih rekordih, ki ga prav tako pripravlja 
KPPS.  Takoj,  ko  bo  čistopis  predloga  pravilnika  pripravljen,  bo  posredovan v  obravnavo   KPŠ v  fazi 
medkomisijskega  usklajevanja,  kar  bo  predvidoma  pred  10.11.,  ko  imamo  predvideno  izvedbo  seje 
Strokovnega sveta.

9.
Pod točko razno se člani seznanijo z zapisnikom o izvedbi volitev Komisije tekmovalcev SZS, ki so potekale 
na DP v trapu v Ilirski Bistrici in kjer sta bila izvoljena Boštjan Maček za vzhod in Matej Žniderčič za 
zahodno skupino v trapu. Komisija se bo v kratkem času sestala v polni-šest članski sestavi na konstitutivni 
seji.

Člani se seznanijo z vlogo SK Central za organizacijo domačih tekmovanj v letu 2015 in pojasnijo, da bo 
razpis za organizatorje tekmovanj objavljen proti koncu leta in da je prijave treba oddati najkasneje do 31.1. 
Do takrat  pa  se  ne  bo razpravljalo  o  tej  vloge,  še  posebej  ne  zaradi  še  vedno odprtih  obveznosti  tega 
organizatorja v letih 2011 in 2013 na DP v trapu. O tem stališču pa smo vse članice SZS v trapu seznanili na 
predhodni seji v februarju 2014.

V nadaljevanju člani obravnavajo vlogo Laure Kramer iz Kunšperka, ki se zanima za ponovno aktivacijo 
tega strelišča. Predsednik Strmole je zainteresirano obvestil, da mora strelišče ustrezati tehničnim pravilom 
in  da  se  morajo  pravočasno  prijaviti  na  razpis  za  organizatorje  tekmovanj  za  leto  2015,  vendar  imajo 
prednost izbora sodelujoča društva v državni ligi trap.

Na koncu sekretar člane seznani s potekom aktivnosti za pripravo EP v Mariboru.

Seja je bila končana ob 19.40.

Zabeležil: Komisija za puško šibrenico
Simeon Gönc predsednik Savo Strmole


